
पातञ्जल योग सूत्राणि 

समाणिपादः 

१.१ अथ योगानुशासनम ्। 

१.२ योगणित्तवृणत्तणनरोिः । 

१.३ तदा द्रष्ट ः स्वरूपेऽवस्थानम ्। 

१.४ वृणत्तसारूप्यणमतरत्र । 

१.५ वृत्तयः पञ्चतय्यः णललष्ाऽणललष्ाः । 

१.६ प्रमािणवपयययणवकल्पणनद्रास्मृतयः । 

१.७ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमािाणन । 

१.८ णवपयययो णमथ्याज्ञानमतदू्रपप्रणतष्ठम् । 

१.९ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो णवकल्पः । 

१.१० अभावप्रत्ययालम्बना वृणत्तणनयद्रा । 

१.११ अनुभूतणवषयासम्प्रमोषः स्मृणतः । 

१.१२ अभ्यासवैराग्याभ्याां तणन्नरोिः । 

१.१३ तत्र णस्थतौ यत्नोऽभ्यासः । 

१.१४ स तु दीर्यकालनैरन्तययसत्कारासेणवतो दृढभूणमः । 

१.१५ दृष्ानुश्रणवकणवषयणवतृष्िस्य वशीकारसांज्ञा वैराग्यम ्। 

१.१६ तत्परां पुरुषख्यातेगुयिवैतृष््यम ्। 

१.१७ णवतकय णवचारानन्दाणस्मतारूपानुगमात ्सम्प्रज्ञातः । 

१.१८ णवरामप्रत्ययाभ्यासपूवयः सांस्कारशेषोऽन्यः । 

१.१९ भवप्रत्ययो णवदेहप्रकृणतलयानाम ्। 

१.२० श्रद्धाणवययस्मृणतसमाणिप्रज्ञापूवयक इतरेषाम ्। 

१.२१ तीव्रसांवेगानामासन्नः । 



१.२२ मृदुमध्याणिमात्रत्वात ्ततोऽणप णवशेषः । 

१.२३ ईश्वरप्रणििानाद्वा । 

१.२४ ललेशकमयणवपाकाशयैरपरामृष्ः पुरुषणवशेष ईश्वरः । 

१.२५ तत्र णनरणतशयां सवयज्ञबीजम ्। 

१.२६ स पूवेषामणप गुरुः कालेनानवच्छेदात ्। 

१.२७ तस्य वाचकः प्रिवः । 

१.२८ तज्जपस्तदथयभावनम् । 

१.२९ ततः प्रत्यलचेतनाणिगमोऽप्यन्तरायाभावि । 

१.३० व्याणिस्त्यानसांशयप्रमादालस्यणवरणतभ्राणन्तदशयनालब्ि-

भूणमकत्वानवणस्थतत्वाणन णचत्तणवके्षपास्तेऽन्तरायाः । 

१.३१ दुःखदौमयनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा णवके्षपसहभुवः । 

१.३२ तत्प्रणतषेिाथयमेकतत्त्वाभ्यासः । 

१.३३ मैत्रीकरुिामुणदतोपेक्षािाां सुखदुःखपु्यापु्यणवषयािाां भावनात-

णित्तप्रसादनम ्। 

१.३४ प्रच्छदयनणविारिाभ्याां वा प्रािस्य । 

१.३५ णवषयवती वा प्रवृणत्तरुत्पन्ना मनसः णस्थणतणनबणन्िनी । 

१.३६ णवशोका वा ज्योणतष्मती । 

१.३७ वीतरागणवषयां वा णचत्तम ्। 

१.३८ स्वप्नणनद्राज्ञानालम्बनां वा । 

१.३९ यथाऽणभमतध्यानाद्वा । 

१.४० परमािु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः । 

१.४१ क्षीिवृते्तरणभजातस्येव मिेर्ग्यहीतृर्ग्हिर्ग्ाहे्यषु तत्स्थतदञ्जनता समापणत्तः । 

१.४२ तत्र शब्दाथयज्ञानणवकल्पैः सङ्कीिाय सणवतकाय समापणत्तः । 

१.४३ स्मृणतपररशुद्धौ स्वरूपशून्येवाथयमात्रणनभायसा णनणवयतकाय । 



 १.४४ एतयैव सणवचारा णनणवयचारा च सूक्ष्मणवषया व्याख्याता । 

१.४५ सूक्ष्मणवषयत्वां चाणलङ्गपययवसानम ्। 

१.४६ ता एव सबीजः समाणिः । 

१.४७ णनणवयचारवैशारदे्यऽध्यात्मप्रसादः । 

१.४८ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । 

१.४९ श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यणवषया णवशेषाथयत्वात ्। 

१.५० तज्जः सांस्कारोऽन्यसांस्कारप्रणतबन्िी । 

१.५१ तस्याणप णनरोिे सवयणनरोिान ्णनबीजः समाणिः । 

सािनपादः 

२.१ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणििानाणन णियायोगः । 

२.२ समाणिभावनाथयः ललेशनतूकरिाथयि । 

२.३ अणवद्याऽणस्मतारागदे्वषाणभणनवेशाः पञ्च ललेशाः । 

२.४ अणवद्या के्षत्रमुत्तरेषाां प्रसुप्ततनुणवणच्छन्नोदारािाम ्। 

२.५ अणनत्याशुणचदुःखानात्मसु णनत्यशुणचसुखात्मख्याणतरणवद्या । 

२.६ दृग्दशयनशलत्योरेकात्मतेवाणस्मता । 

२.७ सुखानुशयी रागः । 

२.८ दुःखानुशयी दे्वषः । 

२.९ स्वरसवाही णवदुषोऽणप तथा रूढोऽणभणनवेशः । 

२.१० ते प्रणतप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । 

२.११ ध्यानहेयास्तदृ्वत्तयः । 

२.१२ ललेशमूलः कमायशयो दृष्ादृष्जन्मवेदनीयः । 

२.१३ सणत मूले तणद्वपाको जात्यायुभोगाः । 

२.१४ ते ह्लादपररतापफलाः पु्यापु्यहेतुत्वात ्। 



२.१५ पररिामतापसांस्कारदुःखैगुयिवृणत्तणवरोिाच्च दुःखमेव सवं णववेणकनः । 

२.१६ हेयां दुःखमनागतम ्। 

२.१७ द्रषृ्दृश्ययोः सांयोगो हेयहेतुः । 

२.१८ प्रकाशणियाणस्थणतशीलां भूतेणन्द्रयात्मकां  भोगापवगायथं दृश्यम ्। 

२.१९ णवशेषाणवशेषणलङ्गमात्राणलङ्गाणन गुिपवायणि । 

२.२० द्रष्ा दृणशमात्रः शुद्धोऽणप प्रत्ययानुपश्यः । 

२.२१ तदथय एव दृश्यस्यात्मा । 

२.२२ कृताथं प्रणत नष्मप्यनष्ां तदन्यसािारित्वात ्। 

२.२३ स्वस्वाणमशलत्योः स्वरूपोपलणब्िहेतुः सांयोगः । 

२.२४ तस्य हेतुरणवद्या । 

२.२५ तदभावात ्सांयोगाभावो हानां तदृ्दशेः कैवल्यम ्। 

२.२६ णववेकख्याणतरणवप्लवा हानोपायः । 

२.२७ तस्य सप्तिा प्रान्तभूणमः प्रज्ञा । 

२.२८ योगाङ्गानुष्ठानादशुणद्धक्षये ज्ञानदीणप्तराणववेकख्यातेः । 

२.२९ यमणनयमासनप्रािायामप्रत्याहारिारिाध्यानसमाियोऽष्ावङ्गाणन । 

२.३० अणहांसासत्यास्तेयब्रह्मचयायपररर्ग्हा यमाः । 

२.३१ जाणतदेशकालसमयानवणच्छन्नाः सावयभौमा महाव्रतम ्। 

२.३२ शौचसांतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणििानाणन णनयमाः । 

२.३३ णवतकय बािने प्रणतपक्षभावनम ्। 

२.३४ णवतकाय णहांसादयः कृतकाररतानुमोणदता लोभिोिमोहपूवयका 

मृदुमध्याणिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इणत प्रणतपक्षभावनम ्। 

२.३५ अणहांसाप्रणतष्ठायाां तत्सणन्निौ वैरत्यागः । 

२.३६ सत्यप्रणतष्ठायाां णियाफलाश्रयत्वम ्। 

२.३७ अस्तेयप्रणतष्ठायाां सवयरत्नोपस्थानम् । 



२.३८ ब्रह्मचययप्रणतष्ठायाां वीययलाभः । 

२.३९ अपररर्ग्हस्थैये जन्मकथांतासम्बोिः । 

२.४० शौचात ्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसांसगयः । 

२.४१ सत्त्वशुणद्धसौमनस्यैकार्ग्ये्णन्द्रयजयात्मदशयनयोग्यत्वाणन च । 

२.४२ सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः । 

२.४३ कायेणन्द्रयणसणद्धरशुणद्धक्षयात्तपसः । 

२.४४ स्वाध्यायाणदष्देवतासम्प्रयोगः । 

२.४५ समाणिणसणद्धरीश्वरप्रणििानात ्। 

२.४६ णस्थरसुखमासनम ्। 

२.४७ प्रयत्नशैणथल्यानन्तसमापणत्तभ्याम ्। 

२.४८ ततो द्वन्द्वानणभर्ातः । 

२.४९ तणस्मन ्सणत श्वासप्रश्वासयोगयणतणवच्छेदः प्रािायामः । 

२.५० बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृणत्तदेशकालसङ्ख्याणभः पररदृष्ो दीर्यसूक्ष्मः । 

२.५१ बाह्याभ्यन्तरणवषयाके्षपी चतुथयः । 

२.५२ ततः क्षीयते प्रकाशावरिम ्। 

२.५३ िारिास ुच योग्यता मनसः । 

२.५४ स्वणवषयासम्प्रयोगे णचत्तस्य स्वरूपानुकार इवेणन्द्रयािाां प्रत्याहारः । 

२.५५ ततः परमा वश्यतेणन्द्रयािाम ्। 

णवभूणतपादः 

३.१ देशबन्िणित्तस्य िारिा । 

३.२ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम ्। 

३.३ तदेवाथयमात्रणनभायसां स्वरूपशून्यणमव समाणिः । 

३.४ त्रयमेकत्र सांयमः । 



३.५ तज्जयात्प्रज्ञालोकः । 

३.६ तस्य भूणमष ुणवणनयोगः । 

३.७ त्रयमन्तरङ्गां पूवेभ्यः । 

३.८ तदणप बणहरङ्गां णनबीजस्य । 

३.९ व्युत्थानणनरोिसांस्कारयोरणभभवप्रादुभायवौ णनरोिक्षिणचत्तान्वयो 

णनरोिपररिामः । 

३.१० तस्य प्रशान्तवाणहता सांस्कारात ्। 

३.११ सवायथयतैकार्ग्तयोः क्षयोदयौ णचत्तस्य समाणिपररिामः । 

३.१२ ततः पुनः शान्तोणदतौ तुल्यप्रत्ययौ णचत्तस्यैकार्ग्तापररिामः । 

३.१३ एतेन भूतेणन्द्रयेष ुिमयलक्षिावस्थापररिामा व्याख्याताः । 

३.१४ शान्तोणदताव्यपदेश्यिमायनुपाती िमी । 

३.१५ िमान्यत्वां पररिामान्यत्वे हेतुः । 

३.१६ पररिामत्रयसांयमादतीतानागतज्ञानम ्। 

३.१७ शब्दाथयप्रत्ययानाम ् इतरेतराध्यासात्सङ्करस्तत्प्रणवभाग-

सांयमात्सवयभूतरुतज्ञानम ्। 

३.१८ सांस्कारसाक्षात्करिात ्पूवयजाणतज्ञानम ्। 

३.१९ प्रत्ययस्य परणचत्तज्ञानम ्। 

३.२० न च तत ्सालम्बनां तस्याणवषयीभूतत्वात ्। 

३.२१ कायरूपसांयमात ्तद्र्ग्ाह्यशणिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तिायनम् । 

३.२२ सोपिमां णनरुपिमां च कमय तत्सांयमादपरान्तज्ञानमररषे्भ्यो वा । 

३.२३ मैत्र्याणदष ुबलाणन । 

३.२४ बलेषु हणस्तबलादीणन । 

३.२५ प्रवृत्त्यालोकन्यासात ्सूक्ष्मव्यवणहतणवप्रकृष्ज्ञानम ्। 

३.२६ भुवनज्ञानां सूये सांयमात ्। 



३.२७ चन्दे्र ताराव्यूहज्ञानम ्। 

३.२८ धु्रवे तद्गणतज्ञानम् । 

३. २९ नाणभचिे कायव्यूहज्ञानम् । 

३.३० क्ठकूपे क्षुणत्पपासाणनवृणत्तः । 

३.३१ कूमयनाड्याां स्थैययम ्। 

३.३२ मूियज्योणतणष णसद्धदशयनम ्। 

३.३३ प्राणतभाद्वा सवयम ्। 

३.३४ हृदये णचत्तसांणवत ्। 

३.३५ सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासांकीिययोः प्रत्ययाणवशेषो भोगः पराथयत्वात ्

स्वाथयसांयमात ्पुरुषज्ञानम् । 

३.३६ ततः प्राणतभश्राविवेदनादशायस्वादवाताय जायन्ते । 

३.३७ ते समािावुपसगाय व्युत्थाने णसद्धयः । 

३.३८ बन्िकारिशैणथल्यात ्प्रचारसांवेदनाच्च णचत्तस्य परशरीरावेशः । 

३.३९ उदानजयाज्जलपङ्कक्टकाणदष्वसङ्ग उत्िाणन्ति । 

३.४० समानजयाज्ज्वलनम् । 

३.४१ श्रोत्राकाशयोः सम्बन्िसांयमाणद्दव्यां श्रोत्रम ्। 
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३.५० तदै्वराग्यादणप दोषबीजक्षये कैवल्यम ्। 
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इणत श्री पातञ्जलयोगसतू्रािी  
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